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7 vragen aan HR; dit willen we echt weten van …  

 

… Aart Franken, directeur van AARTEC Engineering. 

1. Hoe is de HRM binnen jullie organisatie georganiseerd? 

We zijn een relatief klein bedrijf met korte lijntjes. Vragen kunnen direct aan mij en mijn compagnon 

gesteld worden. 

2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie? 

 

Tijdelijke werknemers (stage – afstuderen). 

 

3. Wat is jouw specialiteit op HR?  

 

Denken in oplossingen. 

 

4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal? 

Betere relatie met andere ondernemers uit de regio én elkaar vooruit kunnen helpen op thema’s die 

we allemaal lastig vinden. 

5. Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen? 

 

 Via contacten binnen het Veluwe Portaal is het gelukt om een subsidie te krijgen. 

 

 We hebben onlangs een gratis vacature filmpje op laten nemen. Dat was een aanbieding van 

Veluwe Portaal. 

 

 Via Veluwe Portaal hebben we verschillende nieuwe warme 

contacten opgedaan met ondernemers uit de regio. 

 

 We zochten al tijden een stagiair(e) marketing en communicatie, 

maar volgens sommige opleiders waren wij daarvoor een te klein 

bedrijf. Via de verbinding van Veluwe Portaal en een contact uit 

het netwerk hebben we nu toch een hele goede stagiaire kunnen 

vinden die ons vooruit helpt op dit vlak. 

 

6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt? 

 

Naast de algemene krapte in de arbeidsmarkt hebben we vast moeten stellen dat er geen opleiding 

bestaat (niet in de regio althans) voor de hardware engineers die wij zoeken. HBO is te theoretisch 

en op software gericht, MBO is te algemeen en te weinig op de theorie gericht. 

 

7. Welke tips wil je nog delen met andere HR-Professionals/werkgevers? 

 

We hebben verschillende “upgrade jezelf” subsidies gekregen. Prettig voor zowel werknemer als 

werkgever. 

Samen met Veluwe Portaal op de 
Studentenbedrijvenmarkt van 
Hogeschool Windesheim in 2019 
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AARTEC Engineering 

 

AARTEC Engineering is gespecialiseerd in engineering van industriële besturingen voor machines en 

installaties. De software, de elektrotechniek en de pneumatiek worden door AARTEC op maat 

ontworpen. Dit zorgt voor hoogwaardige besturingen, volledig toegespitst op de behoeften van hun 

klanten. De klant realiseert hierdoor optimale bedrijfsprocessen, van hoge kwaliteit met minimale 

doorlooptijden en maximale productiviteit. De mechatronische ontwerpprocessen en het 

samenbouwen van complete installaties kunnen mede door 

het werk van AARTEC veel efficiënter ingericht worden. De 

product- en systeemkennis en sectorspecifieke 

praktijkervaring van AARTEC zorgen voor een hoogwaardige 

oplossing bij elke mechatronische uitdaging. 

 

AARTEC Engineering maakt als systeem integrator gebruik van 

de beste engineering software die beschikbaar is. Omdat de 

eisen die AARTEC stelt aan de pre-engineering niet door een 

beschikbare software oplossing voor handen is, heeft AARTEC 

zelf het Configure4Me! platform ontwikkelt.  

 

Bij AARTEC krijgt iedere werknemer vrijheid en verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van zijn / haar 

taken. Je voert je taken uit in een van de meest geavanceerde engineeringomgeving met de beste 

software die er beschikbaar is. Je krijgt de vrijheid om zelf te beslissen hoe je te werk wilt gaan, zolang 

het resultaat maar goed is. Tegelijkertijd krijg je alle hulp en ondersteuning die je nodig hebt van het 

team waar je deel van uit maakt. AARTEC stimuleert een proactieve houding waarbij je ideeën over 

hoe we als organisatie beter kunnen presteren serieus nemen en je de gelegenheid krijgt om jezelf te 

ontwikkelen of technisch en persoonlijk vlak. www.aartec.nl  

http://www.aartec.nl/

